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ABSTRAK 

Pengelolaan hutan telah seringkali berganti selama beberapa periode namun belumlah membuahkan hasil yang 

memuaskan, malahan semakin memburuk dan memprihatinkan. Salah satu program yang belakangan diterapkan 

adalah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfataan hutan. Maka dari itulah dikeluarkan SK Bupati 

untuk membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan.Salah satu LMDH yang dibentuk di Tuban adalah LMDH 

Wono Kategung.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan tipe penelitian 

deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah dengan teknik purposive, dan jumlah informan dalam 

penelitian ini berjumlah lima informan 

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme Milanowski sebagai pisau analisa untuk menjelaskan permasalahan 

penelitian di LMDH Wono Kategung. Sebagai sebuah organisasi, baik PHBM maupun LMDH memiliki fungsi 

masing-masing dalam sebuah struktur organisasi. Dibentuknya lembaga ini untuk mewadahi sifat naluriah manusia 

sebagai makhluk hidup memenuhi kebutuhan, baik secara sosial maupun ekonomi. 
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ABSTRACT 

 
Forest Management Has been changing for some period but didn’t get satisfying result, even became worst and 

pathetic. The program that implemented recently is involving society in managing and exploring forest. So that, for 

creating LMDH (Lembaga Masyrarakat Desa Hutan). One of LMDH that was created in Tuban is LMDH Wono 

Ketagung. The method that is used in this research is Qualitative Method with Descriptive type research. Informants 

determination technique eusedisby using purposive, and the number of informants in this study amounted tofive 

informants. 

 

This research used Malinowski’s Functionalism theory as aasanalytic tool to explain there search problem in LMDH 

Wono Ketagung. As an organization, between PHBM and LMDH have each function in a organization structure. 

The establishment of this organization to  accommodate the instinctive nature of man as a living creature comforts, 

both socially and economically. 
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Pendahuluan 

Sejak lama hutan telah dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering 

berkembangnya peradaban, fungsi hutan 

juga mulai bergeser. Sebelum mengenal 

konsep pemukiman, manusia berpindah dari 

satu tempat ke tempat yang lain atau biasa 

disebut hidup secara nomaden. Pola ini 

menitikberatkan pada kegiatan berburu dan 

mengumpulkan makanan dari alam (food 

gathering). Hingga pada tahap 

perkembangan peradaban manusia yang 

lebih maju dengan ditemukannya alat untuk 

bercocok tanam.Dalam masa ini, peranan 

hutan cukuplah penting bagi manusia purba 

sebagai induk dari segala kehidupan, hutan 

meyediakan berbagai kebutuhan manusia 

purba.Seiring perkembangan zaman, terjadi 

eksploitasi hutan dan menimbulkan 

kesadaran bagi manusia untuk mengelola 

hutan secara baik. 

Salah satu upaya tersebut adalah 

dengan membentuk PHBM (Pengelolaan 

Hutan Bersama Masyarakat), sebuah konsep 

pengelolaan yang dilandasi dengan 

semangat sinergitas antara Pemerintah 

(diwakili oleh Perhutani) dengan  

melibatkan masyarakat secara aktif untuk 

dalam memanfaatkan hutan (diwakili salah 

satunya oleh LMDH). Namun faktanya, 

masih banyak terjadi fenomena kerusakan 

hutan. Salah satunya berada di Tuban Barat, 

beberapa aktivitas yang ditengarai menjadi 

penyebab rusaknya kawasan tersebut adalah 

pembalakan liar, penambangan galian C 

secara tidak terpola.Hal yang tidak kalah 

parahnya adalah pengalihfungsian hutan 

menjadi hutan produksi dan dijadikan 

kawasan pemukiman menyebabkan berbagai 

permasalahan. Di dalam sebuah masyarakat, 

secara alamiah akan terbentuk sebuah 

struktur di antara anggota masyarakat itu 

sendiri, hal inilah yang menjadi perhatian 

dari teori struktural fungsional. Teori ini 

fokus terhadap struktur dan fungsi dalam 

masyarakat. Teori ini meyakini bahwa setiap 

anggota masyarakat memiliki peran dan 

fungsi masing-masing dalam suatu struktur 

masyarakat. Fenomena ini tidak luput dari 

perhatian ilmuwan-ilmuwan sosial. Awal 

mula struktural fungsional diperkenalkan 

oleh Auguste Comte, Psencer, dan Emile 

Durkheim, kemudian selang beberapa waktu 

Robert K. Merton dan Anthony Giddens 

memperkenalkan fungsionalisme modern. 

Teori struktur fungsional ini berangkat dari 

pemikiran dalam masyarakat yang 

mempunyai struktur perkembangannya tidak 

jauh berbeda dengan struktur organisme. 

Comte mengandaikan bahwa masyarakat 

adalah suatu organisme, dengan dasar 



pemikiran semacam ini maka lahirlah 

sosiologi. Pemikir teori struktur fungsional 

lainnya, Spencer mengandaikan struktur 

fungsional ini sebagai tubuh. Jika salah satu 

anggota tubuh sedang sakit, maka otomatis 

anggota tubuh lainnya pasti juga akan 

merasakan dampaknya. Hal ini juga berlaku 

dalam suatu tatanan masyarakat. Jika salah 

satu individu gagal menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik, maka dalam suatu 

struktur masyarakat akan terganggu pula 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsionalism

e_struktural di akses pada 7 Oktober 2017). 

 Suatu masyarakat selalu bergerak 

dan selalu mengalami perubahan, hal ini 

bisa terjadi karena di dalam masyarakat 

terdapat perbedaan, baik dari latar belakang 

politik, ekonomi maupun sosial budaya. 

Adanya perubahan tersebut akan 

berpengaruh. Jika perubahan ini menuju ke 

arah positif maka peran dan fungsi akan 

berjalan dengan baik, dan hal ini berlaku 

sebaliknya. Kurang lebih begitulah para 

tokoh struktural fungsional, antara lain 

Comte, Spencer, Emil Durkheim dan Robert 

K. Merton melihat perubahan yang ada di 

masyarakat (Merton, 1975:30). 

Dalam teori struktural fungsional, 

aktor sosial yang diemban oleh individu-

individu beradaptasi ke dalam suatu 

subsistem struktural fungsional dengan 

tujuan menjalankan fungsi dan peran 

masing-masing, hal ini nantinya akan 

menghasilkan tindakan atau unit aksi. 

Kemudian yang terjadi adalah sistem aksi, 

yaitu  masyarakat telah menemukan tujuan 

dari aksi tersebut sehingga terbentuklah 

sebuah tatanan masyarakat dengan 

keunikannya tersendiri. dalam 

perkembangannya, masyarakat akan  

menuju pada perubahan yang lebih 

kompleks. Perubahan teori struktural 

fungsional modern juga mengalami 

perubahan seiring dengan perkembangan 

masyarakat yang semakin kompleks. 

perubahan-perubahan sosial yang 

terjadi membutuhkan struktur sosial 

(recurrent social practise) sebagai sarana 

dan sumber daya untuk melakukan tindakan 

sosial (social act). Perubahan sosial yang 

juga dipengaruhi oleh subsistem, antara lain 

ekonomi, budaya, politik, dan sosialisasi. 

sedangkan struktur teori fungsionalisme 

yang meliputi norma, organisasi ekonomi, 

alat pendidikan, dan politik kebijakan 

pemerintah membutuhkan jarak (space). 

Dalam hal ini tidak semua ritual lama 

ditinggalkan oleh masyarakat. 

Hal yang mendasari lahirnya teori 

struktural fungsional adalah, bahwa dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsionalisme_struktural
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masyarakat terjadi kesatuan atas dasar 

kesepakatan dari para individunya terhadap 

nilai-nilai tertentu yang mampu  

menghilangkan perbedaan-perbedaan 

sehingga masyarakat tersebut dilihat sebagai 

suatu sistem yang secara fungsinya 

terintegrasi dalam suatu keseimbangan. 

Maka dari itu  masyarakat merupakan 

kumpulan sistem-sistem sosial yang satu 

sama lain berkaitan dan saling tergantung. 

Salah satu pemikir struktur 

fungsional, Branislaw Malinowski 

merupakan salah satu tokoh yang 

mengembangkan toeri fungsional yang 

fokus melihat perkembangan kebudayan. 

Yang menjadi inti dari pemikiran 

Malonwski adalah bahwa semua kegiatan 

yang berkaitan dengan kebudayaan 

sebenarnya bertujuan memuaskan suatu 

rangkaian kebutuhan-kebutuhan naluri 

makhluk manusia yang berhubungan dengan 

kehidupannya (Koentjaraningrat, 1980:162). 

Kebutuhan itu meliputi kebutuhan 

primer/biologis maupun kebutuhan 

sekunder/psikologis, kebutuhan mendasar 

yang muncul dari kebudayaan itu sendiri. 

Melalui gagasannya, Malinowski 

melihat pada dasarnya kebutuhan setiap 

individu dalam masyarakat adalah sama, 

baik kebutuhan yang bersifat biologis 

maupun yang bersifat psikologis, melalui 

kebudayaan manusia berusaha memenuhi 

kebutuhannya. Menurut Malinowski, ada 

tiga tingkatan kebutuhan dalam suatu 

kebudayaan, yaitu: 

1. Kebudayaan hadir untuk memenuhi 

kebutuhan biologis masyarakat, seperti 

kebutuhan pangan dan prokreasi. 

2. Kebudayaan hadir untuk memenuhi 

kebutuhan instrumental masyarakat, 

seperti adanya aturan dalam bentuk 

hukum dan pendidikan. 

3. Kebudayaan hadir untuk memenuhi 

kebutuhan integrasi masyarakat, seperti 

agama dan kesenian. 

Salah satu yang terkenal adalah hasil 

penelitian Malinowski di pulau Trobriand. 

Salah satu yang menjadi hal menarik bagi 

Malinowski adalah salah satu kegiatan 

perdagangan yang melibatkan upacara ritual 

keagamaan yang dikenal di masyarakat di 

pulau itu dengan sistem Kula Ring.  

Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh Malinowski di kepulauan 

Trobriand dan sekitarnya, Malinowski 

berfokus pada kegiatan perekonomian 

tersebut.Dengan menggunakan perahu 

sederhana masyarakat tersebut mengarungi 

lautan pasifik.Temuan yang lebih penting 

dari penelitian itu adlah bahwa terdapat 

hubungan yang berkaitan antara sistem 



perdagangan atau ekonomi dengan unsur 

kebudayaan lainnya seperti kepercayaan, 

sistem kekerabatan dan organisasi sosial 

yang berlaku pada masyarakat Trobriand. 

Dari berbagai hal  tersebut membentuk 

kerangka etnografi yang saling berhubungan 

satu sama lain melalui fungsi dari kegiatan 

tersebut. 

Melalui penelitian ini, Malinowski 

menggabungkan karangan etnografi dan 

struktur fungsional.yang perlu diperhatikan 

atas apa yang telah dilakukan oleh 

Malinowski adalah upayanya dalam 

mengembangkan konsep teknik dan metode 

penelitian. Malinowski menekankan betapa 

pentingnya penelitian itu dilakukan dengan 

turun langsung ketengah-tengah objek 

masyarakat yang diteliti, menguasai bahasa 

mereka agar dapat memahami  apa yang 

objek lakukan sesuai dengan konsep yang 

berlaku pada masyarakat itu sendiri dan 

kebiasaan yang dikembangkan menjadi 

metode adalah pencatatan. Pencatatan ini 

meliputi mencatat segala  

Mencatat seluruh aktifitas dan 

kegiatan atau suatu kasus yang nyata dari 

unsur kehidupan di masyarakat. Selain itu 

yang perlu diketahui oleh para peneliti 

dengan menggunakan etnografi adalah 

kemampuan  dan keterampilan analisa agar 

dapat memahami latar dan fungsi dari aspek 

yang diteliti, serta dan pranata sosial dalam 

masyarakat. 

Beberapa unsur kebutuhan pokok 

manusia, menurut Malinowski dalam konsep 

fungsionalisme, bahwa kebutuhan tersebut 

terlembagakan dalam kebudayaan dan 

berfungsi untuk memenuhi  seluruh 

kebutuhan manusia. Seperti kebutuhan gizi 

(nutrition), berkembang biak (reproduction), 

kenyamanan jasmani (body comforts), 

keselamatan dan ketahanan (safety), rekreasi 

(relaxation), pergerakan (movement), dan 

tumbuh kembang (growth). Setiap lembaga 

sosial atau Malinowski biasa menyebut 

dengan insitusi memiliki bagian-bagian yang 

harus dipenuhi dalam kebudayaan di suatu 

masyarakat. 

Metode Penelitian 

Proses penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif, dimana penelitian 

kualitatif yang berusaha menekankan sifat 

realitas yang terbangun secara sosial, yang 

memiliki hubungan eratantara peneliti 

dengan subjek yang diteliti (Denzin & 

Lincoln, 2009).Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan penelitian deskriptif,melalui 

data yang didapat secara personal dan 

melalui observasi pada informan (Moleong, 

2007). Setiap penelitian deskriptif mencoba 

mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari 

semua aktivitas, objek, proses, dan 



manusia.Lokasi penelitian dilakukan dimana 

LMDH Wonokategung didirikan, yaitu di 

desa Sumurgeneng, Kecamatan, Jenu, 

kabupaten Tuban. Pemilihan informan 

dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Informan 

yangdilibatkan dalam penelitian ini adalah 

individu-individu yang menjadi stakeholder 

di KPH Tuban. Jumlah informan dalam 

penelitian ini adalah lima orang. Studi ini 

menggunakan teknik pegumpulan data 

dengan menggunakan dua data, data primer 

(wawancara mendalam dan observasi) dan 

data sekunder (data pendukung seperti buku, 

buku, jurnal, dan lain-lain). Langkah 

berikutnya adalah mengorganisasikan atau 

mengolah data yang dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu pertama, membuat 

pemetaan (mapping). Langkah kedua adalah 

penyajian data,penyajian data lebih terfokus 

meliputi ringkasan terstruktur, dan sinopsis. 

Pembahasan 

 Terbentuknya program PHBM 

ini bertujuan untuk mengajak masyarakat 

turut serta dalam kegiatan mengelola dan 

memanfaatkan hutan dengan cara yang lebih 

baik. Maka terbentuklah institusi PHBM 

(Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). 

PHBM kemudian menjadi institusi di mana 

memiliki tugas dan fungsi masing-masing 

dan saling terkait. Kemudian sebagai bentuk 

konkret melibatkan masyarakat maka 

dibentuklah LMDH (Lembaga Masyarakat 

Desa hutan) sebagai perwakilan dari 

masyarakat yang tinggal di sekitar hutan 

agar bisa mendapatkan manfaat dari 

kegiatan ini. Setiap elemen yang berkegiatan 

di PHBM ini memiliki tujuan yang sama 

yaitu memaksimalkan potensi hutan. Dalam 

proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan. 

Saat ini tidak hanya Perhutani saja yang 

memperoleh manfaatnya, namun juga 

masyarakat sekita juga mampu menikmati 

hasilnya. Namun, kenyataan berkata lain. 

Hal ini bisa dilihat dari pernyataan pengurus 

LMDH Wono Kategung yang menyatakan 

tidak merasakan dampak langsung dari 

kegiatan PHBM ini, tidak dampak langsung 

yang bisa dirasakan, jikapun ada itupun 

terlalu sedikit, tidak sebanding dengan yang 

dicita-citakan dari program PHBM tersebut. 

Hal ini juga diamini bahwa PHBM masih 

memiliki banyak permasalahan, salah 

satunya adalah komunikasi hingga pada 

anggota LMDH yang menjadi sasaran 

penerima manfaat dari kegiatan ini. 

Permasalahan lain yang muncul 

adalahadanya kendala komunikasi dan 

sosialisasi diadakannya PHBM juga bisa 

dilihat dari sejauh mana pemahaman 

masyarakat terhadap program-program yang 

digulirkan oleh PHBM. Selain itu dari 



pengurus LMDH juga seringkali program-

program yang dilakukan oleh PHBM tidak 

mudah untuk diakses walaupun sudah 

melalui prosedur yang dilakukan. 

Simpulan 

Posisi hutan bagi keberlangsungan hidup 

manusia sangatlah penting mengingat hutan 

sebagai penyedia kebutuhan manusia. 

Akibat eksploitasi yang berlangsung secara 

terus menerus baik dimanfaatkan bagi 

kepentingan industri maupun perorangan 

untuk memenuhi kebutuhannya 

menyebabkan hutan menjadi rusak maka 

timbullah kesadaran manusia untuk 

mengelola hutan dengan lebih bijak.Salah 

satunya adalah dengan membentuk PHBM 

(Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). 

Kesadaran pemangku kepentingan dalam 

pengelolaan hutan, dalam hal ini Perhutani  

sadar bahwa masyarakat harus terlibat dalam 

proses pemanfaatan hutan. Masyarakat 

dituntut aktif terhadap kegiatan pengelolaan 

hutan.Maka dari itu dibentuklah LMDH atau 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang 

mayoritas berlatar belakang petani.Hal ini 

dimaksudkan untuk menaikkan 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. 

Dalam prosesnya, manfaat yang 

dirasakan oleh anggota LMDH tidak 

dirasakan secara nyata ataupun terlalu 

minim, khususnya di LMDH Wono 

Kategung. Pemahaman tentang konsep 

PHBM juga belum sepenuhnya diserap oleh 

baik dari pihak Perhutani maupun dari 

anggota LMDH sendiri, hal ini bisa menjadi 

hal yang memprihatinkan jika dibiarkan 

karena program ini akan gagal memenuhi 

cita-citanya yaitu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat jika pemahaman 

tentang PHBM tidak tuntas. Maka tidak 

menutup kemungkinan program PHBM ini 

akan bernasib seperti program-program 

sebelumnya yang dirasa tidak bisa 

memenuhi harapan ketika program ini 

dicanangkan oleh pemerintah. 

Terkait hasil penelitian ini, peneliti 

memiliki sedikit saran terkait fenomena atas 

apa yang terjadi di KPH Tuban khususnya 

LMDH Wono Kategung. Hal itu antara lain : 

1 Memperbaiki pola 

komunikasi antara pihak-

pihak yang terlibat di KPH 

Tuban, khususnya di LMDH 

Wono Kategung. Pemahaman 

tentang maksud, tujuan dan 

sasaran dibentuknya PHBM 

sangatlah penting dan segera 

bisa dibenahi. 

2 Dari pihak Perhutani sendiri 

perlu diadakan peninjauan 



ulang terkait pemahaman 

PHBM sehingga sebelum 

turun ke masyarakat, petugas 

PHBM tidak memiliki 

kemungkinan memberikan 

informasi maupun 

pemahaman yang salah 

terhadap anggota LMDH 

yang didampingi. 

3 Adanya kegiatan berkala 

untuk meningkatkan 

kapasitas, baik bagi 

petugas/fasilitator PHBM dan 

pengurus LMDH. 
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